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Jeg har blitt gjort oppmerksom på fra en bekymret foresatt at den kommunale Nøstedhallens 
arrangement «Juniorskate» setter begrensning på 20 personer i hallen, uten voksne til stede. 
 
Mange unger ønsker å ha pappa eller mamma til stede, slik som jo er vanlig i mange 
breddeidrettaktiviteter for barn og unge. Noen kan oppleve det utrygt å ikke ha sine foreldre i 
nærheten. Dette kan redusere deltakelsen blant noen unger i målgruppa. 
 
Jeg er naturligvis av den oppfatning at det er svært viktig å ivareta smittevernet så lenge pandemien 
pågår, og det kan hende det er gode grunner for å utøve denne praksisen. Samtidig får jeg ikke dette til 
å stemme med gjeldende regler. Så vidt jeg er kjent med er det flere andre breddeidrettsaktiviteter i 
mindre haller hvor foreldre tillates å være til stede. Det virker snodig dersom Juniorskate og 
Nøstedhallen skal underlegges et annet regime bare fordi skating per definisjon er en uorganisert 
aktivitet. 
  
Jeg vil derfor spørre rådmannen om det følgende: 

 Stemmer det at det kun er tillatt med 20 unger til stede på arrangementer som Juniorskate i 
Nøstedhallen, og at foreldre samtidig ikke kan være til stede? Er det andre uorganiserte 
aktiviteter hvor liknende regime også praktiseres? 

 Hva er i så fall årsaken til dette? Praktiserer rådmannen ulikt smittevernregime for uorganiserte 
og organiserte breddeidrettsaktiviteter for barn og unge? 

 Mange unger velger uorganisert aktivitet og lek blant annet fordi de ikke føler seg hjemme i 
organisert idrett. Distinksjonen nevnt over, dersom den stemmer, kan for denne målgruppa 
framstå som en diskriminering. Hvilke tanker gjør rådmannen seg i forhold til dette? 

 Dersom det ovenstående stemmer, og beror på feil praksis av gjeldende regler, hva vil 
rådmannen gjøre for å rette opp i dette og kommunisere til målgruppa? 

 
Svar 
 
I henhold til gjeldende retningslinjer er det gjort vurdering av at det kun kan være gruppestørrelse med 
20 deltagere i denne aktiviteten i Nøstedhallen. Jmf at anbefalt gruppestørrelse for innendørs aktiviteter 
for barn og unge er 20 personer. 
 
Anbefalingene som er gitt til idretten når det gjelder gruppestørrelse for innendørs aktivitet for barn og 
unge er den samme – dvs gruppestørrelse på 20 personer.  
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Rådmannen vil endre på dette så fort det gis åpning for endring i nasjonale anbefalinger. 
Ved ordinær drift - uten koronarestriksjoner, er foresatte velkommen til å være med.  
 
Nasjonale føringer på aktuelt tidspunkt:  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/da34f14678244e1ca7016c60969a2c19/nasjonale-rad-og-
regler.pdf  

 Anbefalinger for barn og unge under 20 år:   
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.   
 • Innendørs anbefales gruppestørrelse på omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.   
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.   
 • Se mer på regjeringen.no/arrangementer  

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13a  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2Fda34f14678244e1ca7016c60969a2c19%2Fnasjonale-rad-og-regler.pdf&data=04%7C01%7CAnne.Hilde.Crowo%40drammen.kommune.no%7Cc24951535505426291e908d9e0fc7080%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637788199065779642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000&sdata=c8u6O%2F0pYJoKhhNBeI1%2FqjLGn0yENWIcozE6wmWSxTg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2Fda34f14678244e1ca7016c60969a2c19%2Fnasjonale-rad-og-regler.pdf&data=04%7C01%7CAnne.Hilde.Crowo%40drammen.kommune.no%7Cc24951535505426291e908d9e0fc7080%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637788199065779642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000&sdata=c8u6O%2F0pYJoKhhNBeI1%2FqjLGn0yENWIcozE6wmWSxTg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fforskrift%2F2020-03-27-470%2F%25C2%25A713a&data=04%7C01%7CAnne.Hilde.Crowo%40drammen.kommune.no%7Cc24951535505426291e908d9e0fc7080%7Cf602a20a3d6c4584a01472a3939f57fe%7C0%7C0%7C637788199065779642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000&sdata=jVFP28xn9ngUiOtJ%2BbkK4WYcMTEJLmo9sf7Dk4RzL1s%3D&reserved=0

